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španskih ladjah, ki so vozile v Karibe in Južno Ameriko, na Kubo 
se je priselil pri dvaindvajsetih, tam je vozil barko med Havano in 
Florido, srečal ga je Hemingway in ga najel, izročil mu je v upravljanje 
svojo motorno barko Pilar. Na koncu, po treh desetletjih avantur na 
morju, ko je El Papa odšel s Kube, mu jo je prepustil, Gregorijeva last 
je postala.

Fidelu ni bilo všeč, ker je Gregorio, če se je malo okajen pogovarjal 
s tujci, jezno pripovedoval, da mu je El Caballo, Konj, se pravi Fidel, 
vzel barko Pilar, ki mu jo je podaril Hemingway, postavil jo je v 
muzej. Njemu je sicer dal drugo, nekakšno kopijo, vendar tista ni pra-
va in ni bila dobra za na morje, je Gregorio pripovedoval tudi meni.

Gregorio je živel v Cojímaru, blizu Havane, vendar za kubanske 
razmere, na Kubi namreč ni bilo pravega javnega prometa, precej 
daleč od prestolnice. Živel je samo nekaj sto metrov od Terraze, edine 
gostilne v ribiškem mestecu z dvajset tisoč dušami v današnjih časih. 
Tam se dogaja tudi zgodba o starcu in morju. Gregorio je bil Hem-
ingwayev “model”. Zavzet Kubanec se je zdel, a si je v začetku tega 
stoletja vendarle znova priskrbel špansko državljanstvo. Španija je de-
lila potne liste, zraven sprva tudi pokojnine za neposredne potomce 
Špancev ali Špance, ki so se naselili na Kubi.

Norberto je dal dobre napotke, preden naju je poslal k stricu. Steklen-
ico pravega starega ruma mu nesita, ki je Kubanec nima kje kupiti in 
tudi denarja nima za to. Pa škatlo cigar, ki jih lahko Kubanci vidijo 
samo po televiziji. Pa na dobro kosilo ga peljita, ki si ga nikakor ne 
more privoščiti, in bo kar pel, je rekel nečak. Jaz mu bom že prej 
sporočil, da prideta.

Imenitno je bilo. Gregorio se je najedel, že prej popil nekaj kozarčkov 
ruma, potem še veliko piva, pa spet nekaj ruma, jezik se mu je raz-
vezal, duša se je odprla. Tudi o tem je pripovedoval, zakaj je ostal tako 
mlad, ko je bil vendar starejši od pisatelja, ki ga že zdavnaj ni več. Ta-
kole gre to, je rekel. Vedno moraš piti dober rum, kaditi dobre cigare, 
predvsem pa je pomembno, da imaš vedno mlade punce. Trikrat je 
ponovil to o dekletih. Vedno morajo biti mlade, je rekel, potem si tudi 
ti vedno mlad.

Gregoria smo tudi posneli za oddajo, ki sem jo naredil za novosadsko 
televizijo, v tistih časih je bila ena boljših na Balkanu. Poslali so mi 
ekipo, ki bi mi jo zavidal marsikateri režiser celovečernih filmov. Tudi 
čisto pravega režiserja sem imel, ki je imel tudi asistenta, snemalec 
je bil vrhunski in producenta so imeli s seboj, ki je res obvladal vse. 
Ker pa ni znal špansko, mu znanje ni dosti koristilo. Namesto njega je 
delo opravljala Bojana.

Gregorio, ki je Hemingwaya prevažal po morju in se z njim desetletja 
potikal po havanskih beznicah, je uredil tudi srečanje z Antoniem, 
barmanom, ki ju je spremljal desetletja. Šli so ga iskat domov, tudi on 
jih je imel že pošteno čez osemdeset. Pripeljali so ga v Floridito, odprl 
mi je ograjen prostor in mi dovolil na sedež, ki je bil nekoč samo 
Hemingwayev. Tam imajo zdaj, odkar so si izmislili turizem, pisatel-
jev kip, pravi Hemingwayev kotiček je tam. Antonio mi je postregel, 
kakor je pijačo pripravljal pisatelju. Tudi jaz bi poskusil daiquiri, sem 
rekel, čeprav daiquirija nikoli nisem maral.

El Papa nikoli ni pil daiquirija, je rekel Antonio, potem pa pojasnil, da 
on ni tisti Antonio, ki je bil s Hemingway em in Gregoriem od začetka. 
Tisti prvi barman Antonio je umrl že leta 1932, takrat sem prišel jaz 
zraven, potem sem bil na ladjici Pilar do konca. Na vsaki plovbi, vedno 
sem jima pripravljal koktajle, njima in gostjam. Jardinera (po slovensko 
bi rekli Vrtnarica) ni bila edina, ki se je klatila z njimi, sta pripovedova-
la barman Antonio in kapetan ladjice Gregorio. Kdo pa je bila Jardin-
era, me je zanimalo. Jardinera je bila izjemno lepa ženska, je rekel. Ava 
ji je bilo ime, Američani so ji rekli Gardner, Ava Gardner … Po naše je 
bila Jardinera … Zelo lepa je bila, vedno pijana in največkrat popol-
noma gola. Gospa, ki je igrala v filmu Komu zvoni, se je tudi vozila z 
nami, sta rekla kapitan in barman. Ingrid Bergman je bila, pa si starca 
Gregorio in Antonio tako težkega imena in priimka nista zapomnila.

Kaj pa je pil El Papa, me je zanimalo, če ni maral daiquirija. Pil je papa 
doble, posebej zanj sem ga naredil, bil je brez sladkorja, samo malo 
limete je bilo v njem in dvojni rum, cel deciliter ruma. 

Zvezdana Bercko

Skušnjave so nekakšen 
povzetek njegove pol 
stoletja dolge novinarske 
kariere, v kateri je  
kar 28 let preživel  
v tujini

Novinarjeve 
zgodbe

O KNJIGI

Tone Hočevar je novinar stare šole. Tiste, ki je še stavila na 
(in omogočala) poročanje v živo, s terena, v trenutkih, ko 
se je pisala zgodovina. Čeprav - ali pa morda prav zato - ni 
bilo mobilnih telefonov in spleta in četudi je bilo treba po 
zgodbe čez pol zemeljske oble.

Hočevar je - med drugim kot dopisnik RTV Slovenija in čas-
nika Delo - služboval na različnih koncih sveta, v Mehiki, na 
Kubi in v Italiji, ter se nemalokrat znašel v najbolj viharnih 
trenutkih zgodovine: v Nikaragvi v času vojne, v Gvatemali 
in Salvadorju v času državnih udarov, v Berlinu ob padcu 
zidu, v Mozambiku kot opazovalec Združenih narodov …

Sam pravi, da je imel srečo, ko se je odločal o temah, ki jih 
je obravnaval, in o deželah, ki jih je obiskoval, tam živel in 
vsak dan opisoval. “Ves čas sem se ukvarjal z ljudmi, se z 
njimi pogovarjal, pa s pogledi v notranje dogajanje v tujih 
deželah.” Domača politika ga nikoli ni mikala. Tudi delo 
v televizijskem studiu, vodenje informativnih oddaj, je 
bilo manjši del njegove kariere, čeprav se je v zgodovinski 
spomin gledalcev zapisal s trenirko, v kateri je med vojno za 
osamosvojitev Slovenije vodil televizijski Dnevnik.

Skušnjave so nekakšen povzetek njegove pol stoletja 
dolge novinarske kariere, v kateri je kar 28 let preživel v 
tujini. Nekakšna kombinacija potopisa, avtobiografije in 
družinskih kronik bralca na 374 straneh popelje v zaodrje 
krvavih diktatur, političnih spletk, neresnic in polresnic, 
cenzure, pa tudi dvomov in dilem, s katerimi se je spopadal 
sam.

Pripoveduje o prijateljstvih, ki so se tkala med novinarskimi 
kolegi, in opisuje tako izjemne dogodke, kot so srečanje 
z Gregoriem Fuentesom, Hemingwayevim čolnarjem in 
“starcem” iz romana Starec in morje, pogovor s predsed-
nikom Giuliom Andreottijem in prisostvovanje na delovnih 
zajtrkih Opusa Dei.

In zakaj naslov Skušnjave? “Če novinarsko delo jemlješ vsaj 
malo zares, so skušnjave skoraj vsakdanji spremljevalec 
odločanja o temah, obravnavanja osebnosti, še posebej 
pa morebitnega opredeljevanja,” je povedal za Buklo. 
“Skušnjave imajo več pomenov in obrazov. Nikoli niso samo 
teološki pojem, pa še tam, za vatikanskim obzidjem, kamor 
sem poskušal pokukati, jim dajejo nove pomene in nianse.”

Da se je lahko dokopal do ozadij in resnic, ki jih sicer ne bi 
poznal, pa so mu, kot piše, veliko pomagali kužki. Hočevar-
ja, ki je znan kinolog, so spremljali povsod po svetu. In po-
magali navezovati stike. Tudi s kardinalom Ratzingerjem, ko 
še ni bil papež Benedikt in se je sprehajal po rimskih parkih. 
“Kužki so bili zmeraj iskreni, vedno so navezovali stike z 
drugimi kužki in z ljudmi in vsakič posebej so poskrbeli, 
da se nisem kje zasedel,” jim posveča zadnje stavke svoje 
knjige.

V kateri pa gotovo še ni povedal vsega.

Darka Zvonar Predan 

IVANA VATOVEC

GABRIELA

Knjižni dar celovške Mohorjeve prinaša 
poleg obvezne pratike in koledarja za pri-
hodnje leto vsakič tudi večerniško bran-
je. Za leto 2020 je to roman Gabriela, 
življenjska zgodba ženske, ki je odraščala 
pred vojno na idiličnem podeželju, ob 
reki, se šolala v Ljubljani, se med vojno 
zaljubila v italijanskega vojaka Pepina, ki 
ji je obljubil, da se bo vrnil ponjo, po vo-
jni pa se poročila, ne ravno srečno, z ro-
jakom Ladom, žrtvijo domobrancev. Te 
poroke ne bi bilo, če ne bi bila maščeval-
na poštna uslužbenka zaradi užaljenosti 
iz otroštva po vojni zadržala Pepinovih 
pisem iz Italije, namenjenih Gabrieli. 
Tako se ta ni mogla prepričati, da je njen 
italijanski zaročenec živ in da drži bese-
do. Vsa dolga desetletja, preživeta v na 
videz spodobnem, a v bistvu hladnem 
zakonu, jo je mučilo vprašanje, kaj se je 
zgodilo z njeno edino pravo ljubeznijo, 
za pisma pa je izvedela veliko prepozno, 
da bi lahko kaj spremenila. Ko se je, pri 
sedemdesetih, končno odločila, da gre 
iskat svojega Pepina v Italijo, je bil ta že 
leto dni mrtev.

Vendar je Gabriela preživela ne le smrt 
svoje nikoli izpolnjene ljubezni, marveč 
tudi smrt ljubljenega sina edinca, 
svetlega žarka v njenem ponesrečenem 
zakonu. Številne smrti, vključno z nasil-
no medvojno očetovo, ki jo je zakrivil 
maščevalni znanec s “prave” strani, pa 
niso bile edino gorje, s katerim jo je 
preizkušalo življenje, in ni bilo samo v 
vojni “veliko značajev in veliko načinov”, 
na katere so jo ljudje, ki so ji prekrižali 
pot, “prosili in jemali”. Zgodba o Gabrieli 
je torej tudi zgodba o pred-, med- in 
povojnem času ter njegovih ljudeh. Res, 
včasih ni potrebna ravno kdove visoka 
literatura, da se prepustimo razmišljanju 
o duhu nekega časa, ki nas je zaznam-
oval.

O AVTORICI

Ivana Vatovec, letnik 1954, je končala tr-
govsko šolo, kasneje pa se izobraževala 
na področjih gostinstva in turizma. Živi 
v Brežicah, piše poezijo in prozo. Gabrie-
la je njen tretji samostojni roman.
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